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บริษัท ทดีับบลิวแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

รายละเอียดวิธีการจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

 

คาํเตือน: การจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ของบริษัททีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขาย

ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ ถือหุ้น

ในต่างประเทศอย่างไรก็ตามบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในการเสนอขายนี ้

ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะทําให้หรืออาจทําให้บริษัท            

มีหน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่นีไ้ม่ได้มีการจดทะเบียนและจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะ

ไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน(U.S. Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน 

Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) หรือให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอ

ขายหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ในประเทศแคนาดาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศแอฟริกาใต้หรือในประเทศอ่ืนใด 

ท่ีการแจกจ่ายเอกสารเหลา่นีจ้ะไม่ถกูต้องตามกฎหมายหรืออาจะทําให้บริษัทมีหน้าท่ีใดๆเกินกว่าหน้าท่ีตามกฎหมายไทยโดย

การเสนอขายและจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอ่ืนใดอาจมีขึน้เฉพาะในกรณีท่ีบริษัทได้รับการ

ยกเว้นการขออนญุาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ๆ ทัง้นีต้ามท่ีบริษัทพิจารณาเหน็สมควร 
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วธีิปฏิบัตใินการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพของ 

บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)  

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

1. กาํหนดระยะเวลาจองซือ้และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00น. – 15.00 น. หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัท่ี 13– 17 และ 20 

ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) 

2. สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพของบริษัทในครัง้นี ้

(“ผู้รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีสทิธิแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพได้ท่ีสํานกังานใหญ่

ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตัง้แต่ 9.00 น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมง

ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวมทัง้สิน้ 6 วนัทําการ) ตามท่ีอยูด้่านลา่ง 

ช่ือ บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ที่อยู่ เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ตดิต่อ เลขานกุารบริษัท 

โทรศัพท์ 0-2275-9789 

โทรสาร 0-2275-9798 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์ท่ีจะส่งใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนขอให้จดัส่งเอกสารต่างๆ

คือใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพและเช็ค/แคชเชียร์เช็คท่ีขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซือ้ทัง้นีเ้อกสารการจองซือ้จะต้องถึงท่ีทําการบริษัทภายใน

เวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564เป็นอย่างช้าและเพ่ือความสะดวกในการจองซือ้กรุณาวงเลบ็มมุซองว่า

“การจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” 
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สําหรับผู้ ถือหุ้ นในต่างจังหวัดกรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ีท่านมีบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์โดยทางบริษัท

หลกัทรัพย์ของทา่นจะให้คําแนะนําและ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีสํานกังานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงัท่ีกลา่วแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมี

สิทธิแต่ละรายสามารถจองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php

ตามท่ีระบใุนหวัข้อ 3 “วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบบันี ้

3. วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

3.1 วธีิการชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. 

หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 

(รวม 6 วนัทําการ) โดยมีวิธีการ ดงันี ้

1. ชําระเงินสดได้ท่ีสถานท่ีรับจองซือ้ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานท่ีรับ

จองซือ้ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (e-RO)  

ตลอด 24 ชัว่โมงภายในวนัท่ี 13 -17 และ 20 ธนัวาคม 2564 (รวม6 วนัทําการ) 

2. ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

ผู้จองซือ้จะต้องสง่เอกสารหลกัฐานการจองพร้อมต้นฉบบัใบนําฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพสง่

มาท่ีบริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรณีผู้จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php 

ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “โอนเงิน”พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ้

หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบจากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้แล้วบนัทึกและ/หรือพิมพ์หลกัฐาน

การชําระคา่จองซือ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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3. ชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ก) ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนาม 

“บัญชี บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ซึง่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักเงนิในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทาํการ 

โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซือ้หุ้นกู้ แปลง

สภาพ ณ สถานท่ีจองซือ้ ภายในเวลา 15.00 น.ของระยะเวลาจองซือ้ โปรดลงวนัท่ีใน

เช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวนัท่ีจองซือ้ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564พร้อมทัง้ระบุช่ือ-

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค        

ในกรณีท่ีลูกค้าไม่ได้ระบุช่ือ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ 

แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลกูค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

ได้บริษัทขอสงวนสทิธิในการรับการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว 

(ข) ดร๊าฟท์ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักรโดยสัง่จ่ายในนาม“บัญชี บริษัท 

ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)เพ่ือจองซือ้หลักทรัพย์” 

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ (สิ่งท่ี

ส่งมาด้วย 2)) ช่ือ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงัของเช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดเวลารับจองซือ้ กรณีชําระด้วยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ภายในวนัท่ี 

13-17 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เทา่นัน้ 

(จ) ก ร ณี ผู้ จ อ ง ซื ้อ ทํ า ร า ย ก า ร ก า ร จ อ ง ซื ้อ ผ่ า น ร ะ บบ เ ว็ บ ไ ซ ต์www.investors-

insight.com/twz/login.phpผู้ จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์

เช็ค/ดร๊าฟท์”พร้อมกับแนบหลกัฐานการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบ

จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้แล้วทําการบนัทึกและ/หรือพิมพ์หลกัฐานการชําระ

ค่าจองซือ้เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพภายในวันที่20 

ธันวาคม2564ซึ่งเป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซือ้สามารถ

จองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 
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4. ชําระเงินผา่นระบบInternet Banking เข้าบญัชีบริษัท 

ช่ือบัญชี “บริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เพ่ือจองซือ้หลกัทรัพย์” 

ธนาคาร  กรุงศรีอยธุยา สาขารัชดาภิเษก (โอลมิเปีย ไทยทาวเวอร์) 

ประเภทบัญชี กระแสรายวนั   

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6 

ผู้ จองซือ้จะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซือ้ พร้อมเอกสารการชําระค่าจองซือ้ผ่านระบบ 

Internet Banking สง่มาท่ีบริษัทภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจอง

ซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

กรณีผู้จองซือ้ทํารายการการจองซือ้ผ่านระบบเว็บไซต์ www.investors-insight.com/twz/login.php 

ผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกบัแนบหลกัฐานการชําระเงิน

ค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพในระบบ จากนัน้ตรวจสอบข้อมลูการจองซือ้ แล้วทําการบนัทึก และ/

หรือ พิมพ์หลกัฐานการชําระค่าจองซือ้ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพ

ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซือ้

สามารถจองผา่นระบบเวบ็ไซต์ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของภายในวนัท่ีเปิดรับจองซือ้ 

3.2 วธีิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพตัง้แต่ เวลา 9.00น. – 15.00 น.หรือจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ 

(e-RO) ตลอด 24 ชัว่โมงของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564(รวมทัง้สิน้6วนัทําการ) โดยวิธีการดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีชําระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องนําหลกัฐานการชําระเงินและเอกสาร

การจองซือ้ย่ืน ณ สํานกังานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ี บริษัท ทีดบับลิวแซด คอร์ปอเรชัน่ 

จํากดั (มหาชน)(“การย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บริษัท”)หรือจดัสง่เอกสารการจองซือ้ผา่นทางไปรษณีย์ 

2. ผู้จองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีชําระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic 

Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์www.investors-insight.com/twz/login.php (“การจองซือ้

ผ่านระบบE-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ดงันี ้
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2.4 ผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะทําการจองซือ้ ให้คลิก “จองซือ้ / ส่งหลักฐานการชาํระเงนิ” แล้วตรวจสอบ เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

จํานวนหุ้นเดิม และจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีสามารถจองซือ้ได้ตามสทิธิ อีกครัง้ หลงัจากนัน้คลกิ “จองซือ้” 

 หมายเหต:ุ ผู้จองซือ้จะสามารถเข้าสูร่ะบบจองซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง ของวนัท่ี 13 – 17 และ 20 ธนัวาคม 2564  
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2.5 กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี ้โดยผู้จองซือ้จะต้องเลือกวิธีการชําระเงินตามวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้ว (โอนเงิน/Internet Banking/เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์) พร้อมกบัแนบหลกัฐาน

การชําระเงินแล้วคลกิ“ถัดไป” 
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2.6 ตรวจสอบข้อมูล แล้วคลิก “ยืนยันข้อมูล” เพ่ือบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพไว้               

เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตอ่ไป 
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หมายเหตุ: 

1. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจํานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิและจะต้องทําการจองซือ้และชําระคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ทัง้

ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิท่ีได้รับและในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ 

 โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งท่ีส่งมาด้วย5) หรือบนเว็บไซต์

ผา่นระบบ E-RO ให้ครบถ้วนชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรรหุ้นกู้

แปลงสภาพท่ีจองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป(โปรดดหูวัข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซือ้”ประกอบ) 

 ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสทิธิการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบติัตามวิธีการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพนี ้

เทา่นัน้ 

2. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหมม่ากกวา่ 1เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

สําหรับการย่ืนเอกสารจองซือ้ท่ีบริษัทผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น

ท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซือ้1ชดุต่อ1เลขทะเบียนผู้

ถือหุ้น/ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นัน้ 

สําหรับการจองซือ้ผ่านระบบE-ROผู้ ถือหุ้ นจะต้องทําการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นท่ีผู้ ถือหุ้ นได้รับ

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่กล่าวคือจองซือ้ผ่านระบบ E-RO1 ครัง้ ต่อ1เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/

ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเทา่นัน้ 
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4. เอกสารประกอบการจองซือ้ 

4.1 สาํหรับผู้ถือหุ้นที่ ย่ืนเอกสารจองซือ้ที่บริษัท 

4.1.1 ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีกรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน 

บริษัทจะทําการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้

ถือหุ้นณวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี26ตลุาคม2564 นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจอง

ซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพได้ท่ีสํานักงานใหญ่ของผู้ รับจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ หรือดาวน์โหลดจาก

เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th) 

4.1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯซึ่งจะระบุ

จํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิได้รับจดัสรร(ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีผู้

ถือหุ้ นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่ กล่าวคือเอกสาร

ประกอบการจองซือ้1ชดุตอ่1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

4.1.3 หลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้ 

4.1.4 ในกรณีท่ีไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนช่ือ/ช่ือสกลุซึง่ทําให้ช่ือ/ช่ือสกลุไมต่รงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นตามท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน

ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นการถือหุ้นในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

(Record Date) ณวนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 ผู้ ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงาน

ราชการเช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุลเป็นต้น และขอให้

แนบเอกสารประกอบการแสดงตนดงันี ้

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการท่ียังไม่หมดอาย ุ

พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องและ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทน

โดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของผู้ ปกครองท่ี

ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อม

ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 

- สําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอายพุร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องและ 
- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ

ได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- สําเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุม่เกิน3เดือนนบัจนถึงวนัย่ืนใบ
คําขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามรับรองสําเนา
ถกูต้องและประทบัตราสําคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัไม่หมดอายพุร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 

- หนงัสือมอบอํานาจกระทําการสําหรับกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนกระทําการแทน 
พร้อมสําเนาบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุของกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บคุคลและผู้ รับมอบอํานาจรับรองสําเนาถกูต้องอนึ่งหากหนงัสือมอบอํานาจกระทําการ
เป็นฉบบัสําเนาเอกสารฉบบัสําเนาดงักล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มอบ
อํานาจด้วยและ 

กรณีนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิและ/หรือหนังสือรับรอง
ของนิติบคุคลท่ีออกให้ไม่เกิน 6เดือนนบัจนถึงวนัย่ืนใบคําขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุ้นกู้
แปลงสภาพ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี)และ 

- สําเนาหนังสือเดินทางของผู้ มีอํานาจลงนามท่ีได้รับรองสําเนาเอกสารข้างต้นท่ียังไม่
หมดอายพุร้อมลงนามสําเนาถกูต้อง 

- สําเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องแล้วจะต้องได้รับการรับรองลง

ลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในประเทศท่ี

เอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความถูกต้องทําการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัทํา

หรือผู้ ให้คํารับรองความถูกต้องของเอกสารและให้เจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยหรือสถาน

กงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง ทําการรับรอง

ลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้

ดําเนินการข้างต้นซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 6เดือนนบัถงึวนัจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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4.1.5 ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจให้Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้นจะต้องมีหนงัสือมอบอํานาจให้

Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบบัโดยในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพและเอกสารประกอบการ

จองซือ้จะลงนามโดยCustodian และจะต้องมีหนงัสือของCustodian ท่ีระบช่ืุอผู้ มีอํานาจลงนาม

พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัยงัไมห่มดอายหุรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้ มีอํานาจลงนาม

นัน้อีก1ฉบบัพร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.1.6 หนงัสือมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับ

มอบอํานาจกระทําการแทน)พร้อมสําเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอํานาจซึ่งลง

นามรับรองสําเนาถกูต้อง 

4.1.7 แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นํา

หลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์(Issuer Account) และแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบ

สถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล(สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลง

สภาพท่ีออกใหมไ่ว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้)(สิง่ท่ีสง่มาด้วย7) 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิก

เลขท่ี 600จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพ่ือหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ 

(บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์(IssuerAccount) และ

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะFATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล (สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์

จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้)” 

(สิง่ท่ีสง่มาด้วย7)พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

เม่ือผู้จองซือ้ลงลายมือช่ือและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บริษัทและบริษัทจะถือว่าผู้จองซือ้

ได้ให้คํารับรองว่าข้อมลูรายละเอียดรวมทัง้ลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้นัน้ (ไม่ว่าผู้จองซือ้เป็น        

ผู้กรอกข้อมลูรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เองหรือผู้ รับมอบอํานาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึง

บริษัทนายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เป็นผู้กรอกให้) ถกูต้องครบถ้วนและเป็นจริงหากปรากฏว่า

ข้อมลูรายละเอียดหรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาดไมถ่กูต้องไมค่รบถ้วนหรือไมเ่ป็นจริง บริษัทจะไมรั่บผิดชอบ

และขอสงวนสทิธิท่ีจะใช้ดลุยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น นอกจากนีใ้นกรณีท่ีมี

การดําเนินการใดๆโดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่วผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียก

ให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใดๆ ทัง้สิน้ 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ีกลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไม่ครบถ้วน

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ท่ีจะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม

บริษัทอาจใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการให้แก่ผู้จองซือ้

รายใดๆหรือเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ทดแทนหรือเพิ่มเติมตามท่ีเหน็สมควร 

นอกจากนีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัส่งเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจดัสรร

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นราย

นัน้จะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ หรือไมเ่ป็นไปตามวิธีการหลกัเกณฑ์และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในการจดัสรรตามรายละเอียดท่ีระบใุนหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนี ้

4.2 สาํหรับผู้ถือหุ้นที่จองซือ้ผ่านระบบE-RO 

4.2.1 กรอกข้อมลูในระบบE-RO ผา่นเวบ็ไซต์www.investors-insight.com/twz/login.phpให้ครบถ้วน 

4.2.2 แนบหลกัฐานการชําระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบE-RO 

5. เงื่อนไขในการจองซือ้ 

5.1 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์จองซือ้

หุ้นกู้แปลงสภาพตามสทิธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่น้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรจะ

ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 

5.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพเกินสิทธิผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตน

ตามสดัส่วนท่ีกําหนดได้(Oversubscription) โดยท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิของตนจะได้รับการ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จอง

ซือ้ตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านัน้โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้ แปลงสภาพ

เหลือจากการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจํานงในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจํานวน

ก่อนจงึจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเกินสทิธิโดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งท่ี

ส่งมาด้วย5)ให้ครบถ้วนชดัเจนและจะต้องทําการจองซือ้และชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ี

จองซือ้ ทัง้ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิท่ีได้รับและในสว่นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิท่ีได้รับ 

ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้วจะ

จดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมในราคา

เดียวกนักบัหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้
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1. ในกรณีท่ีมีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกใน

จํานวนมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีมีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีเหลือ

ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชําระค่าจองซือ้หุ้นกู้

แปลงสภาพครบถ้วนตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพเหลือมีจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ 

บริษัทจะดาํเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิแต่ละราย

ตามสัดส่วนของจาํนวนหุ้นที่จองซือ้เกนิสทิธิต่อจาํนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ 

5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้ แปลงสภาพเพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวัน

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม

บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ Rights Offering นี ้

ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใดๆหากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะทําให้หรืออาจทําให้

บริษัทมีหน้าท่ีตามกฎหมายตา่งประเทศ 

5.4 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้และชําระเงินคา่จองซือ้แล้วไมมี่สทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.5 ในกรณีชําระคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคารการชําระเงินค่าจองซือ้และการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีออกใหม่

จะสมบรูณ์ก็ตอ่เม่ือบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาท่ีกําหนดเทา่นัน้ 

5.6 หาก (1) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าใน

กรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนได้ภายในกําหนดระยะเวลาการจองซือ้และการ

ชําระเงินคา่หุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกําหนดหรือ (2) ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพไมค่รบถ้วน

หรือชดัเจนบริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป 

 อนึ่งในการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้และดําเนินการให้

เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการท่ีกําหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบติัตามวิธีการชําระเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพและ

ดําเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ได้ทันตามกําหนด

ระยะเวลาจองซือ้บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้ แปลงสภาพดงักล่าวโดยบริษัทขอสงวน

สทิธิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วตอ่ไป 

5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชําระเงินค่าหุ้ นเง่ือนไขในการจองซือ้หรือข้อมูลใดๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสมในกรณีท่ีเกิดปัญหาอปุสรรค หรือข้อจํากดัในการ

ดําเนินงาน 
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6. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี) 

(1) ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพโดยกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 

เน่ืองจากปฏิบติัผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซือ้หุ้ นกู้ แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ

ดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์สว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบีย้ 

และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีการโอนเงิน

เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท 

(2) ในกรณีท่ีไมส่ามารถดําเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ี

จองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ได้ตามท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้หลกัทรัพย์ของ

บริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัท บริษัทจะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้

ในส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ

ในนามของผู้ จองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 26 ตลุาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

การเรียกเก็บตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 
 

(3) ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรร หรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ

ให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนัทําการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทําการชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คํานวณจาก

จํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบและต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนด ระยะเวลา 

14 วนัทําการดงักลา่วจนถงึวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น 

7. วธีิการส่งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

 ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 กรณีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้ แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซือ้โดยนาย

ทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดําเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้

ได้รับการจดัสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีท่ีสง่ถึงผู้

ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามช่ือและท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการ

จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 
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7.2 กรณีผู้ จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัท

หลกัทรัพย์ท่ีตนเองมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ ซึ่งช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือของบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์

ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวเท่านัน้ มิฉะนัน้แล้วบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะ

ดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซือ้ 

 ทัง้นี ้ในกรณีนี ้บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

เพ่ือผู้ฝาก” และผู้ รับฝากจะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู ่

ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐาน

การฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพ 

8. ข้อมูลสาํคัญอ่ืนๆ 

8.1 ช่ือผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนัหากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ

บุคคลอ่ืนจะไม่สามารถฝากหุ้นกู้ แปลงสภาพเข้าบญัชีได้ทัง้นีบ้ริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นกู้แปลง

สภาพให้แก่ผู้จองซือ้ 

8.2 โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ท่ีประสงค์จะนําหุ้นกู้ แปลงสภาพเข้าบญัชีซือ้

หลกัทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้องหากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีได้รับการ

จดัสรรจะถกูสง่ไปท่ีอ่ืน ซึง่บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพ 

8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดอนัเป็นเหตอ่ืุน

ใดซึ่งเกินกว่าวิสยัท่ีบริษัทจะดําเนินการได้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายอ่ืนใดและจะคืน

เฉพาะเงินคา่จองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีจะต้องชําระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบ 

โดยบริษัทเทา่นัน้ทัง้นีต้ามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ5“เง่ือนไขการจองซือ้” 

8.4 หากจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทได้รับชําระบริษัทขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะถือตามจํานวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลกั 

8.5 สําหรับผู้จองซือ้ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี 600 ในนาม     

ผู้จองซือ้โปรดกรอกรายละเอียดใน“ข้อมลูเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตามForeignAccount Tax Compliance 

(FATCA) (สําหรับผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขท่ี600 (IssuerAccount))” 

(สิ่งท่ีส่งมาด้วย7)เพ่ือนําส่งให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ 

บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพนามของผู้จองซือ้ 
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8.6 หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ท่ี 

 บริษัท ทีดับบลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) 

เลขท่ี 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

หมายเลขโทรศพัท์  : 0-2275-9789 

หมายเลขโทรสาร  : 0-2275-9798 

โฮมเพจบริษัท  :  www.twz.co.th 

 แผนท่ีบริษัท ทีดบับลวิแซด คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 
 

 
 


